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ବଲିିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର କକକଟ ପାଇ ଁକୟାପପସିଟାବାଇନ୍ 

ଏବଂ ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ (ପକପଓ୍କ୍ସ) | 

 
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର କ୍ୟାପପସିଟାବାଇନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍କ୍କଟ ପରାଗର ଚିକ୍ିତ୍ସା କ୍ରୁଛନି୍ତ, 

ପତପବ ଦରୁଗସ ଷଧ ଏବଂ ଏହାର କ୍ିଛି ଦିଗ ବିଷୟପର କ୍ିଛି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ତଥ୍ୟ ଅଛି | 
 

ବଲିିୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ କକକଟ | 

କ ୋଷରୁ ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର   କଟ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ (କ ୋଲୋଙି୍ଗଓସୋଇଟ୍  ୁହୋଯୋଏ), ଯୋହୋ ସୋଧୋରଣତ ବିଲିୟୋରି ସିଷ୍ଟମର କରଖୋ 
ସଷିୃ୍ଟ  ରିଥୋଏ (ତକେ  ିତ୍ରକର ସବୁଜ ରଙ୍ଗକର କେଖୋଯୋଏ) | ବିଲିୋରୟ ଡକ୍ଟ କହଉଛି ଏ  କଛୋଟ ଟୁୁବ୍ ଯୋହୋ  ବହନ  
 ରିଥୋଏ ବିକଲ, ଯୋହୋ ଯ ୃତ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ବ୍ ଲୋଡରରୁ କଛୋଟ ଅନ୍ତନେୀ ପଯକୁ ନ୍ତ ଖୋେୁ ହଜମ  ରିବୋକର ବୁବହୃତ ହୁଏ | 
 
ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର   କଟ କହଉଛି କ ୋଲୋଙି୍ଗଓ ୋସିକନୋମୋ, ଗୋଲ୍ ବ୍ ଲୋଡର   କଟ ଏବଂ ଆମ୍ପଲୁୋରୀ   କଟ: 
 

• ପ ାଲାଙି୍ଗଓକାସିପନାମା | ଯୋହୋ ୁ ବୋଇଲ୍ ଡ ଟ୍୍  ୁୋନସର ମଧ୍ୟ  ୁହୋଯୋଏ,   କଟ କରୋଗର ପ୍ର ୋର 
ଉପକର ନିର୍କର  ରି ଏହି   କଟ ୁ ତିନି ପ୍ର ୋରକର ବିର୍କ୍ତ  ରୋଯୋଇଛି |କଯଉଠଁୋକର ଏହୋ ବୋଇଲ 
ଟୁୁବକର ବି ଶତି ହୁଏ: 

o ଇଣ୍ଟ୍ରାପହପାଟିକ୍୍ ପକ୍ାଲାଙି୍ଗଓକ୍ାସିପନାମା - ପଯପତପବପେ ଯକ୍ୃତ ଭିତପର ଥ୍ବିା ନେୀପର 

କ୍କ୍କଟ ବିକ୍ଶତି ହୁଏ | 

o ପପରିହିଲାର ପଚାଲାଙି୍ଗଓକ୍ାସିପନାମା - ପଯପତପବପେ ଏହା ଯକ୍ୃତର ବାହାପର ଥ୍ବିା 

ଟୁୟବପର ବିକ୍ଶତି ହୁଏ | 
o ଡିଷ୍ଟାଲ୍ / ଅତିରିକ୍ତ ପହପାଟିକ୍୍ ପକ୍ାଲାଙି୍ଗଓକ୍ାସିପନାମା - ପଯପତପବପେ ଏହା ଯକୃ୍ତଠାରୁ ବହୁ ଦୂରପର 

ଥ୍ବିା ଟୁୟବପର ବିକ୍ଶତି ହୁଏ | 
 

• ଗାଲ୍ ବ୍ଲା ଡର କକକଟକକ - ଗୋଲ୍ ବ୍ଲୋ ଡର ଲୋଇନ୍ ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ | 

•  ଆମ୍ବପୁଲପଟାରୀ କକକଟ − ଗାଲ୍ ବ୍ ଲାଡର ଏବଂ କ୍ଷଦୁ୍ର ଅନ୍ତନେୀ ମଧ୍ୟପର ସଂପଯାଗରୁ  

ତୁମ ୁ ଏହି ଲିଫକଲଟ୍ େିଆଯୋଇଛି  ୋରଣ ତୁମର ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟ   କଟ ଅଛି ତୁମର ଅକକୋକଲୋଜଷି୍ଟ 
ତୁମ ସହିତ  ି ପ୍ର ୋର ବିଲିୟୋରି ଟ୍ରୋକ୍ଟର   କଟ ଏବଂ ଏହୋ କ କତ ବୁୋପ  ତୋହୋ ବିଷୟକର ଆକଲୋ ନୋ 
 ରିପୋରିବ | 
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ପକପଓ୍କ୍ସ କ’ଣ? 

କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲାଇେଲାଟନି୍ ଦୁଇଟ ି ପକ୍ପ ାପେରାେି ଷଧ | ଯାହା ଟୁୟ ର ପକ୍ାଷର ନକ୍ଲ 

ପରେଲିଚାପ ାିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାପର ବାଧା ସୃଷି୍ଟ କ୍ପର ଏବଂ ଟୁୟ ର  ପକ୍ାଷଗୁଡକୁି୍  ାରିଦଏି | ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ସାଧାରଣ 

ପକ୍ାଷଗୁଡକୁି୍  ଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କ୍ରିୋପର, ଯାହା କ୍ଛି ି ୋର୍ଶୱ୍ ପ୍ର କି୍ରିୟା ସୃଷି୍ଟ କ୍ରିୋପର | ଆପ  କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଏବଂ 
ଅକ୍ସାଲାଇେଲାଟନି୍ ର  ିଶ୍ରଣକୁ୍ ପଛାଟ ନା  ପକ୍ପ୍ଓକ୍ସ  ସହ ି କ୍ହବୁି | 

 

ପକପଓ୍କ୍ସ କିପରି ବୟବହୃତ ହୁଏ? 
   

 ପକ୍ପଓ୍କ୍ସ ଦୁଇଟି ଷଧକ୍ ୁପନଇ ଗଠିତ ଯାହା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟପର ଦିଆଯାଏ | 

 

ଆପଣ କ କମୋକଥରୋପି ୟୁନିଟକର ହସ୍ପିଟୋଲକର ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରହଣ  ରିକବ | ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ ଏ  

 ୋନନୁଲୋ ମୋଧ୍ୟମକର ଶରିୋକର ର୍ରି୍ତ୍ତ  ରୋଯୋଇଥୋଏ, ଏ  କଛୋଟ ପତେୋ ଟୁୁବ୍, ଯୋହୋ କରୋଗୀର ବୋହୁକର 

ର୍ରି୍ତ୍ତ କହବ | ଆପଣ ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ ଗ୍ରହଣ  ରିବୋ ପକର  ୋନନୁଲୋ ଅପସୋରିତ କହବ | 

 

କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଟାବପଲଟ୍ ଭାବପର   ଖିକ୍ ଭାବପର (ୋଟ ିଦ୍ୱାାରା) ନଆିଯାଏ | ପ୍ରପ ୟକ୍ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭପର ଆେଣ 

ହସି୍ପଟାଲ୍ ଫା ୍ାସିରୁ କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଟାବପଲଟ୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିପବ | ଆେଣ ଲଗା ାର ୨ ସପ୍ତାହ ୋଇ ଁ ଘପର 

କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ପନପବ | ଏହାକୁ୍ ସାଧାରଣ  ଦନିକୁ୍ ଦୁଇେର, ସକ୍ାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାପର ପନବାକୁ୍ ନପିଦ୍ଶ୍ 

ଦଆିଯାଇଛ ି| 

 

ଆଦଶ୍୍ ପ ାଜ୍ ବୟବଧାନ ପହଉଛ ି୧୨ ଘଣ୍ଟା, କ୍ନୁି୍ତ ଯଦ ିଏହା ଆେଣଙ୍କ ୋଇ ଁଅଧିକ୍ ଉେଯୁକ୍ତ, ପ ପବ ଆେଣ ପ୍ର  ି୧୦ 

କ୍ ିବା ୧୧ ଘଣ୍ଟାପର ଟୟାବପଲଟ୍ ପନଇୋରିପବ (କ୍ନୁି୍ତ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ କ୍ମ୍ ବୟବଧାନପର ପକ୍ପବବ ିନୁପହଁ)| 

 

ଖାଦୟର ୩୦  ିନଟି  ଧ୍ୟପର ଟାବପଲଟଗୁ କି୍ ପ୍ରଚୁର ୋଣି ସହ ି ନଆିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ୍ (ଯଦ ି ଆେଣ ଉେଯୁକ୍ତ 

ପଭାଜନ କ୍ରିୋରିପବ ନାହିଁ ପ ପବ ଏକ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଠିକ୍ ପହବ) | ଆଦଶ୍୍ପର ଏହ ି ଟାବପଲଟଗୁ କି୍ ପଚାବାଇବା କ୍ ିବା ଚୂର୍୍ଣ୍ 

ନକ୍ର ି ଗିଳ ି ଦଆିଯିବା ଉଚ ି, କ୍ନୁି୍ତ ଯଦ ି ଗିଳବିାପର ଆେଣଙ୍କର ଅସୁବଧିା ୋଏ ପ ପବ ଆେଣ ଏହାକୁ୍ ୋଣିପର ଦ୍ରବଣ 

କ୍ର ି ୋରନ୍ତ ି | ଯଦ ି  ୁପ  ଏକ୍ ପ ାଜ୍  ିସ୍ କ୍ର,  ିସ୍ ପହାଇଥିବା ପ ାଜକୁ୍ ଛା ଦିଅି ଏବଂ  ୁ ର ସାଧାରଣ 

କ୍ାଯ୍ୟସୂଚୀ ସହ ି ଜାରି ରଖ | ଏକ୍ ସ ୟପର ଦୁଇଟ ିପ ାଜ କ୍ ିବା ଅ ରିିକ୍ତ ପ ାଜ ନଅିନୁ୍ତ ନାହିଁ | 
 

 ୁ ର ଉଚ୍ଚ ା, ଓଜନ, ବୟସ, ସାଧାରଣ ସ୍  ାାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତନହି ି ଅବସ୍ଥ୍ା ସହ ି ଅପନକ୍ କ୍ାରଣ ଉେପର ଆଧାର 

କ୍ର ି ୁ ର  ାକ୍ତର ପକ୍ପ୍ଓକ୍ସ ର ସଠିକ୍  ାତ୍ରା ସି୍ଥ୍ର କ୍ରିପବ | 

 

ପକପଓ୍କ୍ସ  ିକିତ୍ସାର କାର୍ଯକୟସ ୂୀ | 

 
ଆପଣ ଚିକ୍ିତ୍ସାର ଚକ୍ରପର ପକ୍ପଓ୍କ୍ସ  ଗ୍ରହଣ କ୍ରିପବ | ପକ୍ପଓ୍କ୍ସ  ଚିକ୍ିତ୍ସାର ମାନକ୍ କ୍ାଯକୟସଚୂୀ ଏକ୍ ତିନି ସପ୍ତାହ ଚକ୍ରକ୍ ୁ

ଅନୁସରଣ କ୍ପର, ଇଣ୍ଟ୍ରା ପଭନସ ୍ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ପାଇ ଁପଗାଟିଏ ଦିନ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଚଉଦ ଦିନ ମ oral ଖକି୍ 



4 

 

Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support 

and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr. 

Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta. Indian Coordinator: Dr Venkata 

Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

କ୍ୟାପପସିଟାବାଇନ୍, ତା’ପପର ପଗାଟିଏ ସପ୍ତାହ ବଶି୍ରାମ | 

ପ୍ରପତୟକ୍ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ଅଧପିବଶନ ପବୂକରୁ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପହବ ଏବଂ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି 

ଅଧପିବଶନ ପହାଇପାରିବ କି୍ ନାହି ଁ ତାହା ଉପପର ଆପଣଙ୍କର ଅପଙ୍କାପଲାଜ ିଦେ ଯାଞ୍ଚ କ୍ରିପବ | ଏହା 

ଜରୁରୀ ପଯ ତୁପମ ତୁମର ପଶଷ ଅଧପିବଶନ ଠାରୁ ପଯକ୍ ାାନୟ ଣସି ଲକ୍ଷଣ (ଗଡୁିକ୍) ଏବଂ ସମସୟା (ଗଡୁିକ୍) 

ରିପପାଟକ କ୍ର, ଯାହା ଦ୍ ତପହ ାାରା ପଡାଜ୍ / ସିଡୁୟଲ୍ ତୁମ ପାଇ ଁନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବପର ବୟକି୍ତଗତ ପହାଇପାରିବ | 

ପକ୍ପ ାପେରାେିର ପ୍ରପ ୟକ୍ ଚକ୍ରର ପ୍ରେ  ସପ୍ତାହର ପ୍ରେ  ଦନିପର, ଆେଣ ଅପଙ୍କାପଲାଜ ି ଦଳ ପଦଖିବା ୋଇ ଁ ଏବଂ 
ରକ୍ତ େରୀକ୍ଷା କ୍ରିବାକୁ୍  ାକ୍ତରଖାନାକୁ୍ ଆସିପବ | ପକ୍ପ ାପେରାେି ଗ୍ରହଣ କ୍ରିବାକୁ୍ ଆେଣ ପଗାଟଏି କ୍ ିବା ଦୁଇ ଦନି 

େପର ପଫରି ଆସିପବ ଯଦ ି ଏହ ି ସ ୟ  ଧ୍ୟପର ଆେଣଙ୍କର କ୍ ଣସ ି ଅସୁବଧିା ନାହିଁ, ପ ପବ ଆେଣ  ାକ୍ତରଙୁ୍କ 

ପଦଖିପବ ନାହିଁ | ପକ୍ପ ାପେରାେି ଅଧିପବଶ୍ନ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା େଯୟ୍ନ୍ତ ଚାଲିୋଏ | ଅଧିପବଶ୍ନ ପଶ୍ଷପର ନସ ୍

ଆେଣଙୁ୍କ ଘରକୁ୍ ପନବା ୋଇଁ କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଟାବପଲଟ୍ ପଦପବ| ପକ୍ପ ାପେରାେି ପ୍ରଶ୍ାସନ ୋଇ ଁ ଆେଣଙୁ୍କ 

 ାକ୍ତରଖାନାପର ଭରି୍ତ୍ତ କ୍ରିବାକୁ୍ େ ବି ନାହିଁ | 

ପବପଳପବପଳ  ାକ୍ତର ଆେଣଙୁ୍କ ପକ୍ପ ାପେରାେି ନଯୁିକ୍ତିର ପଗାଟଏି ଦନି େୂବ୍ରୁ ଆେଣଙ୍କ ଜେି ି ଅଭୟାସପର ରକ୍ତ 

ପନବାକୁ୍ କ୍ହେିାରନ୍ତ ି| 

 

ପକପଓ୍କ୍ସ  କ୍ର: 2 ସପ୍ତାହ , 1 ସପ୍ତାହ ଛୁଟି | 

 

 

ପକପଓ୍କ୍ସ  ିକିତ୍ସାର ଅବଧ ି| 

ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିକ୍ିତ୍ସାର ଅବଧ ିବିଷୟପର ଡାକ୍ତର ଆପଲାଚନା କ୍ରିପବ | ସାଧାରଣତ ,, ପ୍ରପତୟକ୍  ପକ୍ପଓ୍କ୍ସ ଚକ୍ର ଏକ୍  

୩ ସପ୍ତାହ ପଯକୟନ୍ତ ଚାଲିବ | ଯଦ ିଆପଣ ଚିକ୍ିତ୍ସାକ୍ ୁଭଲ ଭାବପର ସହୟ କ୍ରୁଛନି୍ତ, ପତପବ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି କ୍ାମ କ୍ରୁଛି 

କି୍ ନାହି ଁ ବୁ ପତା ାବିା ପାଇ ଁଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପନୁରାବୃତି୍ତ ସ୍କାନକ୍ ୁପରାମଶକ ପଦବା ପବୂକରୁ ଅତ ିକ୍ମପର ୩ ମାସ ପାଇ ଁ 

ଆପଣ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ଗ୍ରହଣ କ୍ରିପବ | ଯଦି ପ୍ରଥ୍ମ ୩ ମାସର ସ୍କାନପର ପଦଖାଯାଏ ପଯ ଆପଣଙ୍କର କ୍କ୍କଟ ସି୍ଥର 

କ୍ିମ୍ବା ସଂକ୍ୁଚିତ ପହଉଛି, ପତପବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପିକ୍ୁ ଆଉ ୩ ମାସ ଜାରି ରଖବିାକ୍ୁ ପରାମଶକ 

ପଦଇପାରନି୍ତ | ଚିକ୍ିତ୍ସାର ପ୍ରଥ୍ମ ଛଅ ମାସ ପପର, ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ଜାରି ରଖବିା ଉଚତି କି୍ ନୁପହ ଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର 

ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆପଲାଚନା କ୍ରିପବ |  

 

ପକପଓ୍କ୍ସ  ିକିତ୍ସାର ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟା କ’ଣ? 
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Generated by Dr MG Prete and Dr C Braconi (oncologists) based on information developed by Macmillan Cancer Support 

and used with permission. Revised by Ms J Milne (nurse), Ms H Morement (patient representative). Translated by Dr. 

Varun Goel, Dr Nivedita Patnaik, Dr Ankush Jajodia,Dr Sunil Pasricha,Dr Manoj Gupta. Indian Coordinator: Dr Venkata 

Pradeep Babu K, Translation project coordinator: Dr. R Casolino.  

 

ଏହ ିଚକି୍ତି୍ସା ୋଇ ଁଜଣାଶ୍ୁଣା ୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ର କି୍ରିୟା ଅଛ,ି କ୍ନୁି୍ତ ଆେଣ ପସଗୁଡକି୍  ଧ୍ୟରୁ କ୍ ପାା ପେରିପାନପଚ ଣସି 
ଅନୁଭବ କ୍ରିୋରନ୍ତ ି ନାହିଁ | ଏହାର ଅେ୍ ନୁପହଁ ପଯ ଚକି୍ତି୍ସା କ୍ା  କ୍ପର ନାହିଁ; ୋର୍ଶୱ୍ ପ୍ର କି୍ରିୟାର ଉେସି୍ଥ୍  ି

କ୍ ିବା ଗମ୍ଭୀର ା ଏବଂ ଚକି୍ତି୍ସାର ଫଳପ୍ରଦ ା  ଧ୍ୟପର କ୍  ଣସ ିସମ୍ପକ୍୍ ନାହିଁ | 
 

ଆପଣଙ୍କର କ୍ିଛି ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥ୍ାଇପାପର, କି୍ନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଇବାକ୍ୁ ସକ୍ଷମ ପହାଇନପାରନି୍ତ | 

ମପନରଖନ୍ତୁ ପଯ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗଡୁିକ୍ ପସମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ, ଅବଧ ି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ଦୃଷି୍ଟରୁ ପ୍ରାୟତ 

ପବୂକାନୁମାନ କ୍ରାଯାଏପସଗଡୁିକ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁପବପେ ଓଲଟା ପହାଇଥ୍ାଏ ଏବଂ, ଅକ୍ସାଲାଇପ୍ଲାଟିନ୍ ସହତି ଜଡିତ 

ଥ୍ବିା ବୟକି୍ତଙ୍କ ବୟତୀତ, ଚିକ୍ିତ୍ସା ପପର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍କ ସସୁ୍ଥ ପହବା ଉଚିତ | 

ଅନୟ ପକ୍ପ ାପେରାେୁୟଟକି୍  ଷଧ େର,ି କ୍ୟାପେସିଟାବାଇନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସାଲାଇେଲାଟନି୍ ପକ୍ାଷ ବଭିାଜନ / 

ବସି୍ତାରକୁ୍ ଅବପରାଧ କ୍ର ି କ୍କ୍୍ଟ ପକ୍ାଷକୁ୍  ାରିଦଏି | ଦୁଭ୍ାଗୟବଶ୍ ।, ପକ୍ପ ାପେରାେି ଷଧ କ୍କ୍ଟ୍ ପକ୍ାଷ 

ଏବଂ ସାଧାରଣ ପକ୍ାଷ  ଧ୍ୟପର ୋେ୍କ୍ୟକୁ୍ ଚହି୍ନବିାପର ସକ୍ଷ  ନୁପହଁ | ପ ଣୁ, ପକ୍ପ ାପେରାେି ସାଧାରଣ 

ପକ୍ାଷଗୁଡକୁି୍  ଧ୍ୟ  ାରିପଦବ, ଯାହା ଶ୍ୀଘ୍ର ବିଭାଜ ି ପହଉଛ,ି ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ା, ୋଟପିର ଥିବା ପକ୍ାଷ, ପେଟ, 

ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସ୍ଥ୍ାନ, ଯାହା କ୍ଛି ି ଭିନ୍ନ ୋର୍ଶୱ୍ ପ୍ର କି୍ରିୟା ସୃଷି୍ଟ କ୍ରିୋଏ | ଚକି୍ତି୍ସା ସ ାପ୍ତ ପହବା 
େପର, ପସହ ିସାଧାରଣ ପକ୍ାଷଗୁଡକି୍ େୁନବ୍ାର ବ ାିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ୍ ରହବି | 

ପସଠାପର ଅପନକ୍ ଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା କି୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖପର ଥ୍ବିା କ୍ ଣସି ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବକ୍ ୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ 

ଏବଂ କ୍ମ ୍କ୍ରିବା ପାଇ ଁ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ସମୟପର ନିଆଯାଇପାପର | 

 

ପକ୍ପତକ୍ ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | 
 

ପହମାପଟାଟକ୍ସାଇସିଟି : ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ କ୍ଣକି୍ା ଉପପର ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଭକୁ କ୍ତ: 
 

• ଶ ୍ ପାତ ରକ୍ତ କ୍ଣକି୍ାର କ୍ମ ୍ସଂଖୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ପହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ପ୍ରାୟତ ଧୋ ରକ୍ତ କ୍ଣକି୍ା ସଂଖୟାକ୍ୁ ହ୍ରାସ କ୍ରିଥ୍ାଏ, ଯାହା ଆପଣଙୁ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧପର ଲ  ାବିାପର 

ସାହାଯୟ କ୍ରିଥ୍ାଏ | ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଧୋ ରକ୍ତ କ୍ଣକି୍ା ସଂଖୟା ବହୁତ କ୍ମ ୍(ଏହାକ୍ୁ ନିଉପରାପପନିଆ କ୍ୁହାଯାଏ) ଆପଣ 

ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରନି୍ତ | ଏହି ସମୟପର, ପରିସି୍ଥତିକ୍ୁ ଏଡାଇବା ପାଇ ଁସପଚତନ ପହବା ଜରୁରୀ ଅପଟ ଯାହା 

ସଂକ୍ରମଣର ଏହି ବିପଦକ୍ୁ ବ ାାଇପାପର, ପଯପରିକ୍ି ଜନଗହେିପରୂ୍ଣ୍କ ସ୍ଥାନପର ରହିବା କ୍ିମ୍ବା ଥ୍ଣ୍ଡା ଜନତି ପଲାକ୍ଙ୍କ ସହିତ 

ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରିବା | 

ପଯପହତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୋ ପକ୍ାଷଗଡୁିକ୍ର ସଂଖୟା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପିର ପ୍ରପତୟକ୍ ଚକ୍ରର ଦି ୧୦ ରୁ ୧୪ ଦିନ 

ମଧ୍ୟପର ସବକନିମ୍ ନ ସ୍ତରପର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କପର ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦକ୍ୁ ଏଡାଇବା ବପିଶଷ 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ | 
 

ଧୋ ପକ୍ାଷଗଡୁିକ୍ପର ହ୍ରାସ ପହଉଛି ତୁମର ପରବତ୍ତକୀ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପିର ପଡାଜ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିବା ପବୂକରୁ ତୁମର 

ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ଗ୍ରହଣ କ୍ରିବା ସମୟପର ପର୍ଶ୍ତ ରକ୍ତ କ୍ଣକି୍ାର ସଂଖୟା ଯପଥ୍ଷ୍ଟ ପବାଲି ନିଶି୍ଚତ କ୍ରିବା ପାଇ ଁତୁମର 

ଡାକ୍ତର ଏକ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ରକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ପଗାଟିଏ | 

 ତୁମର ପରବତ୍ତକୀ ଚିକ୍ିତ୍ସା ପବୂକରୁ, ଧୋ ପକ୍ାଷଗଡୁକି୍ର ସଂଖୟା ସାଧାରଣତ  ସ୍ୱାଭାବିକ୍ ଅବସ୍ଥାକ୍ ୁପେରିବ, ଏବଂ 

ପବପେପବପେ ଏହା ପହାଇପାପର ପଯ ନିଦ୍ଧକାରିତ ଚକି୍ିତ୍ସାକ୍ୁ ଅନୁମତି ପଦବା ପାଇ ଁପସମାପନ ବହୁତ କ୍ମ ୍ଅଟନି୍ତ, ଏବଂ 

ପସଲ୍ ଗଣନା ସ ୍is ାାଭାବିକ୍ ନପହବା ପଯକୟନ୍ତ ତୁମର ଡାକ୍ତର ତୁମର ଚିକ୍ିତ୍ସାକ୍ୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇ ଁ ବେିମ୍ବ କ୍ରିପବ | 
 

ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟପର ଆପଣଙୁ୍କ ସପଚତନ ପହବା ଆବଶୟକ୍, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ ନଲିଖତି ମଧ୍ୟରୁ କ୍ ଣସିଟିର 

ବିକ୍ାଶ କ୍ରନି୍ତ, ପତପବ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପହଲ୍ପଲାଇନକ୍ୁ ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରିବା ଉଚିତ୍: 
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- ପାରାସିଟାପମାଲ ବୟବହାର ସପେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ° ଛ (୧୦୦.୪ ° େ) ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍କପର ବ ାଥି୍ାଏ 
| 

- ଆପଣ ହଠାତ୍ କ୍ମ୍ପିତ କ୍ିମ୍ବା ଅସସୁ୍ଥ ଅନୁଭବ କ୍ରନି୍ତ | 

- ତୁପମ ଗୋପର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ାଶ,  ାାଡା, ପରିସ୍ରାର ବାରମ୍ବାରତା ବୃଦି୍ଧ କ୍ର | 

 

• ପଲାହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର କମ ୍ସଂଖ୍ୟା | 

 

ପକ୍ପ ାପେରାେି ଲାଲ ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ା ସଂଖୟାକୁ୍ ହ୍ରାସ କ୍ରିୋପର ଲାଲ ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ାର ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱେୂର୍୍ଣ୍ 

ଭୂ ିକ୍ା ପହଉଛ ି ଅ ଳଜାନକୁ୍ ଆେଣଙ୍କ ଶ୍ରୀରର ପ୍ରପ ୟକ୍ ଅଂଶ୍କୁ୍ ପନବା | ଯଦ ି ଲାଲ ରକ୍ତ କ୍ଣିକ୍ାର 

ସଂଖୟା ବହୁ  କ୍ମ୍ (ଏହାକୁ୍ ରକ୍ତହୀନ ା କୁ୍ହାଯାଏ) ଆେଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ନରି୍ଶୱାାସ ପ୍ରର୍ଶୱାାସ ଅନୁଭବ କ୍ରିୋରନ୍ତ ି

| ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର ରକ୍ତହୀନ ା ଗୁରୁ ର, ପ ପବ ଆେଣଙୁ୍କ ରକ୍ତଦାନ ଆବଶ୍ୟକ୍ ପହବ | 

• କମ ୍ପ୍ଲାପଲଟ୍ ଗଣନା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ପହବାର ଆଶଙ୍କା | 

ପକ୍ପ ାପେରାେି ପେଲଟପଲଟ୍ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ କ୍ରିୋପର | ରକ୍ତ ଜ ାଟ ବାନ୍ଧ୍ବିାପର ସାହାଯୟ କ୍ରିବା ୋଇ ଁ

ପେଲଟଗୁ କି୍ ଉେପଯାଗୀ | ଯଦ ି ୁ ର ପେଲଟପଲଟ୍ ଗଣନା ବହୁ  କ୍ମ୍ (ଏହାକୁ୍ ପରାପ ବାସାଇପଟାପେନଆି 

କୁ୍ହାଯାଏ) ଆେଣ ପକ୍ପ ାପେରାେି ଗ୍ରହଣ କ୍ରିବାକୁ୍ ସକ୍ଷ  ପହପବ ନାହିଁ ଏବଂ ପେଲଟପଲଟ୍ କ୍ାଉଣ୍ଟର 

ଉନ୍ନ  ିନପହବା େଯ୍ୟନ୍ତ ଆେଣଙ୍କ  ାକ୍ତର କ୍ଛି ିସ ୟ ବଳି ବ କ୍ରିପବ | 

ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର କ୍ଷ  ଚହି୍ନ କ୍ ିବା ରକ୍ତସ୍ରାବର କ୍ ଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅଛ,ି ପଯେରିକ୍ ିନାକ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଗୁଣ୍ଡରୁ , 

ଚ ୍ପର ପଛାଟ ନାଲି କ୍ ିବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦାଗ, ଦୟାକ୍ର ି ାକ୍ତରଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ | 

 

ଡାଇରିଆ : ଯଦ ି ଆେଣଙ୍କର ୨୪ ଘଣ୍ଟାପର ୪ କ୍ ିବା ଅଧିକ୍ ୋଣି ଷୁ୍ଟଲ ଅଛ,ି ପ ପବ ଆେଣଙୁ୍କ ନଜି ଦଳ ସହ ି 

ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରିବାକୁ୍ େ ବି |  ୁ ର ଡାକ୍ତର ଆେଣଙୁ୍କ  ାଇରିଆ ଆଣି୍ଟ  ଷଧ ପଦପବ (ପଲାପେରା ାଇଡ୍)| 

ପ୍ରପ ୟକ୍ େର ପଯପ ପବପଳ ଆେଣଙ୍କର ଏକ୍ ଜଳୀୟ ଷୁ୍ଟଲ ୋଣି , ଆେଣଙୁ୍କ ଏକ୍ ପଲାୋରା ାଇଡ୍ ଟାବପଲଟ୍ 

ପନବା ଆବଶ୍ୟକ୍ |ହଜଯିାଇଥିବା  ରଳ େଦାେ୍କୁ୍ ବଦଳାଇବା ୋଇ ଁ ପ୍ରଚୁର ୋଣି େିଇବାକୁ୍  ପନରଖ | ଯଦ ି

ଆେଣଙ୍କର  ାାଡା ଅଛ ି ପ ପବ ଆେଣ କ୍ମ୍ ଫାଇବର ଖାଦୟ ଖାଇବା ଉଚ ି ଏବଂ କ୍ଞ୍ଚା ଫଳ, ଫଳ ରସ, ଶ୍ସୟ ଏବଂ 
େନେିରିବା ଠାରୁ ଦୂପରଇ ରହବିା ଉଚତି୍ | ଏହା  ଦୟୋନ, କ୍ଫିନ୍, ଦୁଗ୍ଧଜା  ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚବଯୁିକ୍ତ ଖାଦୟରୁ  ଧ୍ୟ 

ଦୂପରଇ ରହବିାପର ସାହାଯୟ କ୍ପର | 

 

ଆଙୁ୍ଗଠି ଏବଂ ଆଙୁ୍ଗଠିପର ଅସ୍ୱାଭାବକି ସପମ୍ବଦନଶୀଳତା (ପପରିପେରାଲ୍ ନୁୟପରାପାଥ)ି: ଅକ୍ସାଲାଇେଲାଟନି୍ -

ଆଧାରି  ପକ୍ପ ାପେରାେି ହା  କ୍ ିବା ୋଦପର ଅସି୍ଥ୍ର ା, ଟାଙି୍ଗଆ କ୍ ିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଦଇ ସ୍ନାୟୁକୁ୍ ପ୍ରଭାବ ି କ୍ରିୋଏ | 

ପଯଉଁଥିୋଇଁ, ସରଳ ଦ daily ନନ୍ଦନି କ୍ାଯ୍ୟ କ୍ରବିା ପଯେରିକ୍ ି ବଟନ୍ କ୍ ିବା ପଜା ା ବାନ୍ଧ୍ବିା ସହଜ ନୁପହଁ | ଏହା 
ହୁଏ  କ୍ଛି ି ଦନି କ୍ ିବା ସପ୍ତାହ  ଧ୍ୟପର ଆରମ୍ଭ ପହାଇୋପର ଏବଂ କ୍ଛି ି  ାସ େଯ୍ୟନ୍ତ ରହେିାପର | କ୍ୱଚତି୍, ସ୍ନାୟୁ  

ସ ସୟାଗୁ କି୍ ସ୍ଥ୍ାୟୀ ପହାଇୋପର | ଏହ ି ଲକ୍ଷଣଗୁ କି୍ ହ୍ରାସ କ୍ରିବାପର ସାହାଯୟ କ୍ରିବାକୁ୍ ଆେଣ ନ ିନପର ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 

ଟପି୍ସ ୋଇୋରିପବ, ଯଦ ିପସଗୁ କି୍ ଘପଟ | 

ହୟାଣ୍ଡ େୁଟ୍ ସିପରାମ ୍ : ଆପଣଙ୍କର ହାତ କ୍ମି୍ବା ପାଦ ଲାଲ, ଘା, ଶଖୁଲିା କ୍ିମ୍ବା େୁଲି ଯାଇପାପର ପଯପରି ଚମକ ସଯୂକୟଙ୍କ 

ଦ୍ୱାରା ଜେିଯାଏ | ଖଜୁରୀ ଏବଂ ପାଦପର ଥ୍ବିା ଚମକ ପଚାପା ଆରମ୍ଭ ପିଲିଙ୍୍ଗ ପହାଇପାପର | ସାଧାରଣତ ଏକ୍ ମଦୁୃ ଉପାୟପର 
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ଏବଂ ଚିକ୍ିତ୍ସା ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପବୂକରୁ କ୍ୱଚିତ୍ | ଆପଣଙ୍କ ହାତ କ୍ିମ୍ବା ପାଦପର ସପମ୍ବଦନଶୀେତାର ଅଭାବ କ୍ମି୍ବା ଟାଙି୍ଗଆ 

ମଧ୍ୟ ପହାଇପାପର | ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟପର ଆପଲାଚନା କ୍ରିପବ ଏବଂ ପସମାପନ କ୍ପିରି 

ଦ ନନ୍ଦନି ଜୀବନପର ଆପଣଙ୍କ କ୍ାଯକୟକ୍ୋପପର ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ କ୍ରନ୍ତି | ହୟାଣ୍ଡ େୁଟ୍ ସିପରାମ ପହତୁ ପଡାଜ୍ ହ୍ରାସ ଆବଶୟକ୍ 

ପହାଇପାପର | ଏବଂ ପବପେପବପେ, ପଯପତପବପେ ଚମକପର ପରିବତ୍ତକନ ଅଧକି୍ ପଘାର ହୁଏ, ଚିକ୍ିତ୍ସା ବନ୍ଦ ପହବା ଆବଶୟକ୍ 

ପହାଇପାପର | ହୟାଣ୍ଡ େୁଟ୍ ସିପରାମର ବିକ୍ାଶକ୍ୁ ହ୍ରାସ କ୍ରିବାକ୍ୁ ପଚଷ୍ଟା କ୍ରିବା ଅତୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ | ନିମ୍ନପର “ଚିକ୍ିତ୍ସା 

ସମୟପର ଟିପ୍ସ” ବିଭାଗପର ଥ୍ବିା ପରାମଶକକ୍ୁ ଅନୁସରଣ କ୍ରି ତୁମର ହାତ ଏବଂ ପାଦର ଯତ୍ନ ନଅି | 

 

ବାନ୍ତ ି: ସାଧାରଣତ ସାମାନୟ, ପବପେପବପେ ବାନି୍ତ ସହିତ ଆସିଥ୍ାଏ | ଆଣି୍ଟ୍-ବାନି୍ତ  ଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭଲ 

ଭାବପର ନିୟନି୍ତ୍ରତ | ଆପଣ ଅସସୁ୍ଥ ଅନୁଭବ ନକ୍ପଲ ବ ିଆଣି୍ଟ୍-ବାନି୍ତ ଷଧ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ଅପଟ କ୍ାରଣ ଏହା 

ଆରମ୍ଭ ପହବା ପପର ଏହାର ଚିକ୍ିତ୍ସା କ୍ରିବା ଅପପକ୍ଷା ପରାଗକ୍ୁ ପରାକ୍ିବା ସହଜ ଅପଟ | ଯଦି ଆପଣ ଦିନକ୍ୁ 

ଥ୍ପର ଅଧକି୍ ଅସସୁ୍ଥ ଅନୁଭବ କ୍ରନି୍ତ ପତପବ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର କ୍ିମ୍ବା ନସକଙ୍କ ସହିତ ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରନ୍ତୁ | 

 

ପାଟି ପସାପରସ ଏବଂ ୁୁଲପ ରସ: ଜୀବାଣୁ ବୃଦି୍ଧ ନପହବା ୋଇଁ ଖାଇବା େପର ଆେଣ ସବୁପବପଳ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଉଚିତ୍ |  
ୋଟି ଘା’କୁ୍ ପରାକି୍ବା କି୍ ବା ସାହାଯୟ କ୍ରିବା ୋଇଁ ଏକ୍ ନର  ଟୁଥ୍ ବ୍ରର୍ଶ ବୟବହାର କ୍ରନୁ୍ତ ଏବଂ ୧/୨  ଚା ଚ ପବକି୍ଂ ପସା ାକୁ୍ ୋଣିପର 

 ିଶ୍ାନୁ୍ତ ଏବଂ ଦିନକୁ୍  ିନିେର ପଧାଇ ଦିଅନୁ୍ତ (କି୍ ବା ନିୟ ି  ୋଟି ପଧାଇବା ଠାରୁ) |   କ୍ ଳା, ପଲ ବୁ ଏବଂ ଅଙୁ୍ଗର ଫଳ େରି ଅ ଳୀୟ 

ଖାଦୟରୁ ଦୂପରଇ ରହିବା ଭଲ |  ଯଦି ଆେଣଙ୍କର ଅଲସର ଅଛି ପ ପବ ଆେଣଙ୍କର  ାକ୍ତର କି୍ ବା ନସ୍ଙୁ୍କ କୁ୍ହନୁ୍ତ, କ୍ାରଣ ପସ ାପନ 
ୋଟି ଘା’କୁ୍ ପରାକି୍ବାପର କି୍ ବା ଚିକି୍ତ୍ସା କ୍ରିବାପର ସାହାଯୟ କ୍ରିୋରିପବ |  

 

ଥକ୍କା: ଏକ୍ ଅ  ିସାଧାରଣ ୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ର କି୍ରିୟା ଯାହା ଚକି୍ତି୍ସା ସ ୟପର ବୃଦି୍ଧ ୋଇୋପର | 

 

ଖ୍ରାପ ପଭାକ: ଯଦି ଆପଣ ପଗାଟିଏ କ୍ିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଖାଆନି୍ତ ନାହି ଁ ପତପବ ଚିନ୍ତା କ୍ରନ୍ତୁ ନାହି ଁ | 
 

ଉଚ୍ଚତର ର୍ଯକୃତ ଏନଜାଇମ ୍ : ଯଦ ିଆେଣଙ୍କର ଟ୍ରାନସା ିପନଜ୍ (ଯକୃ୍  ଦ୍ୱାାରା ନ ିି  ପପ୍ରାଟନି୍) ର ଉଚ୍ଚ  ୂଲୟ ଅଛ ି

ପ ପବ ଆେଣ ସାଧାରଣ  your ଆେଣଙ୍କର କ୍ାଯ୍ୟକ୍ଳାେ କ୍ ିବା ଶ୍କ୍ତି ସ୍ତରପର କ୍ ଣସ ି ୋେ୍କ୍ୟ ପଦଖିପବ ନାହିଁ | 

ରକ୍ତ େରୀକ୍ଷା ସ ୟପର, ଆେଣଙ୍କର  ାକ୍ତର ପସଗୁ କୁି୍ େରୀକ୍ଷା କ୍ରିପବ ଏବଂ ପକ୍ପ ାପେରାେି  ାତ୍ରା ସଜା ବିା 
ଉଚ ି କ୍ ିନାହିଁ  ାହା ସି୍ଥ୍ର କ୍ରିପବ | 

 

ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନି୍ଧବା: ଯଦ ି ଆେଣଙ୍କର ପଗା  ଫୁଲିଯାଏ, ଲାଲ ପହାଇଯାଏ, ଏବଂ ଆେଣଙ୍କର ନରି୍ଶୱାାସ 

ପନବାପର ଅସୁବଧିା ହୁଏ ପ ପବ ଆେଣଙ୍କର ପହଲପଲାଇନକୁ୍ ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରନୁ୍ତ | 

 

ରତ୍ନ / ସିସ ୍ସହିତ ଜଡିତ କିଛ ିକମ ୍ସାଧାରଣ ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟା | 

ଆଲଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା : ପକ୍ପ ାପେରାେି ାନିଫୁପସିାନ  ସ ୟପର ପବପଳପବପଳ ଏହା ହୁଏ | ଯଦ ି ଆେଣଙ୍କର ଏହ ି

ଆକ୍ସି୍ମକ୍ ଲକ୍ଷଣଗୁଡକି୍ ଅଛ ିପ ପବ  ୁରନ୍ତ  ାକ୍ତର କ୍ ିବା ନସ୍ଙୁ୍କ କୁ୍ହନୁ୍ତ: 

• ଦାଗ 

 ର୍ଶୱାାସ ପନବାପର ଅସୁବଧିା | 
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ପଚପହରାର ଲାଲ ା କ୍ ିବା ଫୁଲା | 

• ଗର  ଅନୁଭବ କ୍ରିବା | 

•  ୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା | 

• େରିସ୍ରା ୋସ୍ କ୍ରିବା ଆବଶ୍ୟକ୍ | 

େ୍ଲୁ ପରି ଲକ୍ଷଣ: ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ଚିକ୍ିତ୍ସା ସମୟପର କ୍ିମ୍ବା ପପର ଆପଣ ଏହାକ୍ୁ ଅନୁଭବ 

କ୍ରିପାରନି୍ତ: 

• ଗରମ, ଥ୍ଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କ୍ରିବା କ୍ିମ୍ବା କ୍ମ୍ପନ | 

• ଜ୍ୱର 

• ମଣୁ୍ଡବିନ୍ଧା | 

• ମାଂସପପଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା | 

• କ୍ଳାନ୍ତ 

 

ପକପମାପଥରାପିର ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାପସସନ୍ (ଲିପକଜ୍) : ଏହାକୁ୍ େରିଚାଳନା କ୍ରାଯାଉଥିବାପବପଳ ପକ୍ପ ାପେରାେି 
ପବପଳପବପଳ ଶ୍ିରା ବାହାପର ଲିକ୍ ପହାଇ ଚାରିୋଖପର ଥିବା ଟସୁିକୁ୍ ନଷ୍ଟ କ୍ରିୋପର | ଯଦ ି  ୁ ର ଶ୍ିରା 
ଚାରିୋଖପର କ୍ pain ଣସ ିଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ ା କ୍ ିବା ଫୁଲା ଅଛ ିପ ପବ  ୁରନ୍ତ  ୁ ର ନସ୍ଙୁ୍କ କୁ୍ହ | 

 

ପପଟ ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣା : ଫଲାଟୁପଲନସ ସହ ି  ୁ ର ଦୁବଳ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ ିବା ସ୍ପାପସ୍ମା କି୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପହାଇୋପର | ଏହା ସାଧାରଣ  

ପକ୍ପ ାପେରାେି ସହ ି ଜ  ି | ଯଦ ି  ୁ ର କ୍ର ାଗ   ୀକ୍ଷ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛ ି ପ ପବ  ୁ ର  ାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ି 

ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ର | 

 

ପକାଷ୍ଠକାଠିନୟ:     ଉଚ୍ଚ-ୋଇବର ଖାଦୟ (ପନିପରିବା, େେ, ପରୁା ରୁଟି) ଖାଇବା ଏବଂ ଅତି କ୍ମପର ୨ ଲିଟର 

ପାଣ ିପିଇବା ଆପଣଙୁ୍କ ସାହାଯୟ କ୍ରିଥ୍ାଏ | ଯଦି ଏହା ଦୁଇ / ତିନି ଦିନରୁ ଅଧକି୍ ସମୟ ଧରି ରପହ ପତପବ 

ଆପଣ ଲକ୍ସାଟିଭ୍ ଆବଶୟକ୍ କ୍ରିପାରନି୍ତ | 
 

ପଶାଇବା: ପକ୍ପ ାପେରାେି ଆେଣଙୁ୍କ ନଦି୍ରା ଏବଂ େକ୍କା ଅନୁଭବ କ୍ରିୋପର | ଯଦ ି  ୁପ  ବହୁ  ନଦି୍ରା 
ଅନୁଭବ କ୍ରୁଛ, ଗା  ିଚଲାନୁ୍ତ ନାହିଁ | 
ମଣୁ୍ଡବନି୍ଧା : ଯଦ ିଏହା ଘପଟ, ଆେଣ ୋରାସିଟାପ ାଲ େର ିଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ୍ ଷଧ ପନଇୋରିପବ | 

 

ପଶାଇବା ସମସୟା: ଯଦ ିଆେଣ ଆବଶ୍ୟକ୍ କ୍ରନ୍ତ ିପ ପବ ଆେଣ ପଶ୍ାଇବା ବଟକି୍ା ଗ୍ରହଣ କ୍ରିୋରିପବ | 

 

ତରଳ ବଲି୍ଡ-ଅପ:୍ ଆେଣ ଓଜନ ବ ାାଇ ୋରନ୍ତ ି ଏବଂ ଆେଣଙ୍କ ପଚପହରା କ୍ ିବା ପଗା  କ୍ ିବା ୋଦ ଫୁଲିୋପର | 

ୋଦକୁ୍ କୁ୍ଶ୍ିଆ ଉେପର ରଖିବା ସାହାଯୟ କ୍ରିବ |  ୁ ର ଚକି୍ତି୍ସା େପର ଫୁଲା ଭଲ ପହବ |      
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ପକଶ  ଡିବା: ଆେଣଙ୍କ ପକ୍ଶ୍ େ ଳା ପହାଇୋପର, କ୍ନୁି୍ତ ଆେଣ ଏହାକୁ୍ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ମ୍ | 

 

ପାର୍ଶ୍କ ପ୍ରତିକି୍ରୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାପର ଷଧ | 

କ୍ ଣସ ି ୋର୍ଶ୍ୱ ପ୍ର କି୍ରିୟା ବଷିୟପର  ାକ୍ତରଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ୍ ନଶିି୍ଚ  କ୍ରନୁ୍ତ; ଲକ୍ଷଣକୁ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରବିା ୋଇ ଁ

ପସଠାପର ଉେପଯାଗୀ ଷଧ ଅଛ ି| 

 

ମ ଁ ୁପମାର ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଷଧ ଖ୍ାଇବା ଜାରି ରଖ୍ବିା ଉ ତି କି? 

ହ ଁ| ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କ୍ରୁଥ୍ବିା ସମସ୍ତ ଷଧ ଦୟାକ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଅପଙ୍କାପଲାଜ ିଦେକ୍ୁ ରିପପାଟକ କ୍ରନ୍ତୁ, 

ଯାହା ଦ୍ ାାରା ପସମାପନ ପରାମଶକ ପଦଇ ପାରିପବ। 

ମ ଁ ୁେ୍ଲୁ ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବ ିକି? 

ହଁ,  ୁ ର ପକ୍ପ ାପେରାେି ଆରମ୍ଭ କ୍ରିବା େୂବ୍ରୁ  ୁ କୁ୍ ଫଲ ୁଟୀକ୍ାକ୍ରଣ କ୍ରିବାକୁ୍ େରା ଶ୍୍ 
ଦଆିଯାଇଛ ି| ଯଦ ିଆେଣ ଆେଣଙ୍କର ପକ୍ପ ାପେରାେି ଆରମ୍ଭ କ୍ରିସାରିଛନ୍ତ,ି ଦୟାକ୍ରି ଆେଣଙ୍କର 

 ାକ୍ତରଙୁ୍କ େଚାରନୁ୍ତ ଯିଏ ଟୀକ୍ାକ୍ରଣ ୋଇ ଁସପବ୍ାର୍ତ୍ତ  ସ ୟ ବଷିୟପର େରା ଶ୍୍ ପଦଇ ୋରିପବ | 

 

 କିିତ୍ସା ସମୟପର ଟିପ୍ସ | 

• ଆପଣଙ୍କ କ୍ିଡନୀକ୍ ୁସରୁକି୍ଷତ ରଖବିା ପାଇ ଁପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତରେ ପଦାଥ୍କ ପିଅନ୍ତୁ (ପ୍ରତିଦିନ ଅତି 

କ୍ମପର ୨ ଲିଟର) | 

• ଏକ୍ ପଷିୁ୍ଟକ୍ର ଖାଦୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ | ପଛାଟ ଖାଦୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବାନି୍ତ କ୍ମିଯାଏ | ଆପଣ 

େୟାଟି କ୍ିମ୍ବା ଭଜା ଖାଦୟରୁ ଦୂପରଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ | ଯଦି ଆପଣ ଆବଶୟକ୍ କ୍ରନି୍ତ ପତପବ ଆପଣ 

ଆଣି୍ଟ୍-ବାନି୍ତ drugs ଷଧ ପସବନ କ୍ରିପାରିପବ | 

• ସଯୂକୟକ୍ିରଣର ଏକ୍ସପପାଜରରୁ ଦୂପରଇ ରୁହନ୍ତୁ, SPF ୧୫ (କ୍ିମ୍ବାଅଧକି୍) ସଯୂକୟ କି୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପପାଷାକ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 
| 

• ପ୍ରଚୁର ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ | 

• ହୟାଣ୍ଡ େୁଟ୍ ସିପରାମକ୍ୁ ପରାକ୍ବିା ପାଇ:ଁ 

- ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦପର ଘଷକଣ, ଚାପ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଏକ୍ସପପାଜର ହ୍ରାସ କ୍ରନ୍ତୁ | 

- ଗରମ ପାଣ ିସହିତ ଦୀଘକକ୍ାେୀନ ପଯାଗାପଯାଗରୁ ଦୂପରଇ ରୁହନ୍ତୁ ପଯପରିକ୍ ିଡିସ ୍ପଧାଇବା, ଲମ୍ବା ସାୱାର କ୍ିମ୍ବା 

ଟବ୍ ସ୍ନାନ | 

- ଡିସ ୍ୱାଶଂି ପ୍ଲାଭସ ୍ବୟବହାର କ୍ରନ୍ତୁ ନାହି ଁ କ୍ାରଣ ରବର ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଚମକକ୍ ୁଗରମ ରଖପିାପର | 

- ଆପଣଙ୍କ ପାଦପର ଚମକର ପଚାପା କ୍ମାଇବା ପାଇ ଁଲମ୍ବା ଚାଲିବା କ୍ିମ୍ବା ପଡଇବଁା ଠାରୁ ଦୂପରଇ ରୁହନ୍ତୁ | 

- ବଗିଚା / ଘର ଉପକ୍ରଣ ବୟବହାର କ୍ରନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଯାହା ଏକ୍ କ୍ଠିନ ପଷୃ୍ ଠପର ଆପଣଙ୍କ ହାତକ୍ୁ ଚିପିଦଏି | 

- ହାତ ଏବଂ ପାଦପର ପଲାସନ ଘଷିବା ଠାରୁ ଦୂପରଇ ରୁହନ୍ତୁ କି୍ନ୍ତୁ ଚମକକ୍ୁ ଆଦ୍ରକ ରଖନ୍ତୁ | 

• ଲକ୍ଷଣକ୍ୁ ହ୍ରାସ କ୍ରିବାପର ସାହାଯୟ କ୍ରିବା ପାଇ ଁଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମକିୁ୍ତ ପଦବା ପାଇ ଁଇପମାଲିଏଣ୍ଟ୍ କ୍ରିମ ୍ଏବଂ 

ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ୍ ବୟବହାର କ୍ରିପାରିପବ | ସପବକାତ୍ତମ ଷଧ ବିଷୟପର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କ୍ଥ୍ା ହୁଅନ୍ତୁ | 

• ନୁୟପରାପାଥ୍ ିକ୍ାରଣରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ୍ ସପମ୍ବଦନଶୀେତାକ୍ୁ ପରାକ୍ିବା କ୍ିମ୍ବା କ୍ମ ୍କ୍ରିବା ପାଇ:ଁ 

- ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବତ୍ତକନ ପାଇ ଁହାତ କ୍ିମ୍ବା ପାଦକ୍ୁ ଏକ୍ସପପାଜର୍ କ୍ରନ୍ତୁ ନାହି ଁ | ଶୀତଦିପନ 

ବୁଲିବା ପାଇ ଁ କ୍ିମ୍ବା ଫି୍ରଜ୍ ଖାଦୟ / ପାନୀୟକ୍ୁ ସ୍ପଶକ ନକ୍ରି ପ୍ଲାଭସ ୍ବୟବହାର କ୍ରି ଏହା କ୍ରାଯାଇପାରିବ 

| ରାନ୍ଧିବା ସମୟପର ଚୁଲି ପ୍ଲାଭସ ୍ଏବଂ ବଗିଚା ସମୟପର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ଲାଭସ ୍ବୟବହାର କ୍ରନ୍ତୁ | 

- ହାତ ଏବଂ ପାଦକ୍ ୁଗରମ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ େିଟ୍, ପ୍ରତରିକ୍ଷା ପଜାତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ | 
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- ଗରମ ପାଣ ିବୟବହାର କ୍ରିବା ସମୟପର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ାରଣ ଏହା ପକ୍ପତ ଗରମ ଅନୁଭବ 

କ୍ରିପାରିବ ନାହି ଁ ଏବଂ ନିଜକ୍ ୁଜାେି ପଦଇପାପର | 

- ନଖ କ୍ାଟିବା ସମୟପର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | 

- ଦିନକ୍ୁ ଅତି କ୍ମପର ଦୁଇଥ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚମକକ୍ୁ ଆଦ୍ରକ କ୍ରନ୍ତୁ | 

• ଲକ୍ଷଣକ୍ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରିବାପର ସାହାଯୟ କ୍ରିବାକ୍ୁ ଆପଣ ଆବଶୟକ୍ କ୍ରୁଥ୍ବିା ଷଧଗଡୁିକ୍ ୁଘପର ରଖନ୍ତୁ | 

• ଆପଣ ନିଦ୍ରା କ୍ିମ୍ବା ମଣୁ୍ଡ ବୁଲାଇ ପାରନି୍ତ; ଗାଡି ଚଲାଇବା କ୍ିମ୍ବା କ୍ାଯକୟକ୍ୋପପର ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, 

ପଯପଯକୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉପପର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣା ନପହବା ପଯକୟନ୍ତ ସତକ୍କତା ଆବଶୟକ୍ 

କ୍ପର | 

• ରକ୍ତସ୍ରାବ କ୍ମାଇବା ପାଇ ଁଏକ୍ ଇପଲକ୍ଟିର ରକ୍୍ ପରଜର୍ ଏବଂ ଏକ୍ ନରମ ଟୁଥ୍ ୍ବ୍ରଶ ୍ବୟବହାର କ୍ରନ୍ତୁ | 

• ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ଆରମ୍ଭ କ୍ରିବା ପବୂକରୁ, ଆପଣ ପନଉଥ୍ବିା ଷଧ ବିଷୟପର ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ କ୍ୁହନ୍ତୁ | ପବପେପବପେ ପାର୍ଶ୍କ 

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଷଧ ସହିତ ଜଡତି ପହାଇପାପର ଏବଂ ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ସହିତ ନୁପହ ଁ | 

• ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର କ୍ିମ୍ବା ୨୪ ଘଣ୍ଟ୍ା ପପର ଉନ୍ନତ ିନହୁଏ, ପତପବ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ପଯାଗାପଯାଗ 

କ୍ରିବାକ୍ୁ କ୍ୁଣ୍ଠାପବାଧ କ୍ରନ୍ତୁ ନାହି ଁ | 

• ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନି୍ଧବା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ବାହୁ କ୍ିମ୍ବା ପଗାଡର େୁଲା, ନିର୍ଶ୍ାସ ପ୍ରର୍ଶ୍ାସ କ୍ିମ୍ବା 

ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା | ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଲକ୍ଷଣଗଡୁିକ୍ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ have ଣସିଟି ଅଛି ପତପବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ 

ସହିତ ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରନ୍ତୁ | 

• ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗ୍ରହଣ କ୍ରିବା ସମୟପର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପମାଦନ ବିନା କ୍ of ଣସି ପ୍ରକ୍ାରର ଟୀକ୍ାକ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କ୍ରନ୍ତୁ 

ନାହି ଁ | 

• ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସବ ବୟସର ମହିୋ ଅଟନି୍ତ: 

- ଯଦି ଆପଣ ଗଭକବତୀ ଅଛନି୍ତ କ୍ିମ୍ବା ଏହି ଚିକ୍ିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କ୍ରିବା ପବୂକରୁ ଗଭକବତୀ ପହାଇପାରନି୍ତ ପତପବ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ 

ଜଣାନ୍ତୁ | 

- ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ସମୟପର ଗଭକବତୀ ପହବା ଠାରୁ ଦୂପରଇ ରୁହନ୍ତୁ | 

• - ପକ୍ପମାପଥ୍ରାପି ସମୟପର ସ୍ତନୟପାନ କ୍ର ନାହି ଁ | 

 

 ପକପତପବପଳ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ସହିତ ପର୍ଯାଗାପର୍ଯାଗ କରିପବ? 

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ୨୪ ଘଣ୍ଟ୍ା ମଧ୍ୟପର ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ପତପବ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ପଯାଗାପଯାଗ କ୍ରିବାକ୍ୁ 

କ୍ୁଣ୍ଠାପବାଧ କ୍ରନ୍ତୁ ନାହି ଁ | 

ହସି୍ପଟାଲର ଜରୁରୀ ପର୍ଯାଗାପର୍ଯାଗ: …………………………………… 

 

 

ମ ଁ ୁଅଧକି ସ ୂନା ପକଉଠୁଁ ପାଇବ?ି 

 

 

ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପପର ଅଧକି୍ ସଚୂନା ଚାହ ଁାନି୍ତ, ପତପବ ଆପଣ ବିଲିୟାରି ରାକ୍ଟରର କ୍କ୍କଟ ପାଇ ଁESMO 

ପୱବସାଇଟ୍ ପରିଦଶକନ କ୍ରିପାରିପବ: ପରାଗୀମାନଙ୍କ ପାଇ ଁନପିର୍ଦ୍ଦକଶାବେୀ ଏବଂ AMMF 

ପଚାଲାଙି୍ଗଓକ୍ାସିପନାମା ଚୟାରିଟି ପୱବସାଇଟ୍ | 

ଆପଣ ନିମ୍ ନଲିଖତି ଲିଙ୍କ ପାଇପାରିପବ: 
https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer 
https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma/ 

 

http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
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